
1. ГРУПА – Именичка синтагма 

 

Задаци:  

 Проучите именичку ситнагму из граматике. 

 Смислите реченицу из свакодневног живота у којој ћете употребити 

именичку синтагму са придевским и падежним атрибутима и приказати 

њене делове. 

 Користите при раду техник мапе ума. 

 Спремите се да известите одељење о свом раду. 

НАПОМЕНА: За овај задатак имате 10-15 минута. Пажљиво слушајте оно што реферишу 

ваши другови како бисте уочили сличности и разлике између именичке и глаголске 

синтагме. 

 

2. ГРУПА – Придевска синтагма 

 

Задаци:  

 Проучите придевску ситнагму из граматике. 

 Смислите реченицу из свакодневног живота у којој ћете употребити 

придевску синтагму са  атрибутима и приказати њене делове. 

 Користите при раду технику мапе ума. 

 Спремите се да известите одељење о свом раду. 

НАПОМЕНА: За овај задатак имате 10-15 минута. Пажљиво слушајте оно што реферишу 

ваши другови како бисте уочили сличности и разлике између придевске и именичке 

синтагме. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ГРУПА – Прилошка синтагма 

 

Задаци:  

 Проучите прилошку ситнагму из граматике. 

 Смислите реченицу из свакодневног живота у којој ћете употребити 

прилошку синтагму са атрибутима и приказати њене делове. 

 Користите при раду технику мапе ума. 

 Спремите се да известите одељење о свом раду. 

НАПОМЕНА: За овај задатак имате 10-15 минута. Пажљиво слушајте оно што реферишу 

ваши другови како бисте уочили сличности и разлике између прилошке и придевске 

синтагме. 

 

4. ГРУПА – Глаголска синтагма 

 

Задаци:  

 Проучите глаголску ситнагму из граматике. 

 Смислите реченицу из свакодневног живота у којој ћете употребити 

глаголску синтагму са атрибутима и приказати њене делове. 

 Користите при раду технику мапе ума. 

 Спремите се да известите одељење о свом раду. 

НАПОМЕНА: За овај задатак имате 10-15 минута. Пажљиво слушајте оно што реферишу 

ваши другови како бисте уочили сличности и разлике између именичке и глаголске 

синтагме. 

 

 

ЗАДАТАК ЗА РАД У ПАРУ: 

1.  Који речник сте користили? Наведите тачну библиографију. 

2.  Препишите одредницу ТЕРМИН у целини. 

3.  Спремите се да објасните значење скраћеница и протумачите одредницу. Да ли је 

ова одредница једнозначна или вишезначна реч? 

 

 


